
 

 

*Šis finansavimas remiamas pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai, garantiją. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų 

finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. 

PASKOLOS SUTARTIS, ● 
Kliento kodas / Client ID: ● 

Vilnius, ● 
 

I DALIS. PAGRINDINĖS SĄLYGOS / PART I. PRINCIPAL CONDITIONS 
 

 

PASKOLOS DAVĖJAS / LENDER  

Pavadinimas / Name Įmonės kodas / Registration number 

Capitalia, SE 40003933213 

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris / SWIFT and bank account number Adresas / Address 

RIKOLV2X, LV29RIKO0000084701341 J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, LT-03108 

Atstovas / Representative Telefonas ir elektroninis paštas / Phone and email 

● +370 6168 0880, finansavimas@capitalia.com 
 

PASKOLOS GAVĖJAS / BORROWER  

Pavadinimas / Name Įmonės kodas / Registration number 

● ● 

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris / SWIFT, Bank account No. Adresas / Address 

● ● 

Atstovas / Representative Telefonas ir elektroninis paštas / Phone and email 

● ● 

 

PASKOLA / LOAN  

Paskolos suma / Loan amount Paskolos terminas / Loan term 

EUR ● ● MĖN. / MONTHS 

Administravimo mokestis / Management fee Palūkanos / Interest 

●% per mėn. / per month ●% per mėn. / per month 

Finansavimo suteikimo mokestis / Financing arrangement fee 

EUR ● 

Paskolos tikslas / Loan purpose 

● 

Užstato sąlygos / Collateral conditions 

Paskolos gavėjo įsipareigojimams užtikrinti sudaromos šios Įkeitimo sutartys (toliau - Įkeitimo sutartys) su šiais 

subjektais (toliau - Įkaito davėjai) / To secure obligations of the Borrower, the following collateral agreements 

(hereinafter “Pledge agreements”) are signed with the persons listed below (hereinafter “Pledgors”): 

● 

Papildomos sąlygos / Additional conditions 

● 

Bendra paskolos kaina / Total cost of borrowing 

Bendros galimos paskolos išlaidos, įskaitant palūkanas, administravimo mokestį ir finansavimo suteikimo mokestį, su 

sąlyga, kad palūkanų norma nesikeičia iki paskolos grąžinimo termino pabaigos ir kad Paskolos gavėjas laikosi visų 

paskolos Sutarties sąlygų. Bendra paskolos kaina yra: EUR ●, kurie susideda iš palūkanų, administravimo mokesčio ir 

finansavimo suteikimo mokesčio / The potential total loan costs, including Interest, Management fee and Financing 

arrangement fee assuming the interest rate remains unchanged until the end of the Loan term and the Borrower abides 

by all terms and conditions of the Loan agreement. Total loan costs are: EUR ●, which consists of Interest, Management 

fee and Financing arrangement fee 
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LAIDUOTOJAI / GUARANTORS: 

Laiduotojas ● / Guarrantor ● 

Vardas, pavardė / Name, surname:  ● 

Asmens kodas / Personal code: ● 

Gyvenamosios vietos adresas / Address: ● 

Telefonas ir elektroninis paštas / Phone number and email: ● 
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II DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1.      Sutarties objektas 

1.1. Paskolos davėjas suteikia, o Paskolos gavėjas priima ir 

įsipareigoja grąžinti Paskolą bei sumokėti Palūkanas, 

Finansavimo suteikimo mokestį, Administravimo mokestį ir 

kitus mokėjimus pagal Sutarties sąlygas. Paskolos suma, 

Palūkanos ir Administravimo mokestis mokami pagal 

Sutarties III dalyje nurodytą Mokėjimų grafiką.  

PART II. GENERAL TERMS 

1.    Subject of the Agreement. 

1.1. Lender issues and the Borrower accepts and agrees to repay the 

Loan, as well as pay Interest, Financing arrangement fee, 

Management fee and other payments according to the terms 

and conditions of this Agreement. Loan, Interest and 

Management fee shall be repaid according to the Payment 

schedule, attached in Part III of this Agreement. 

 

2. Paskolos išdavimo ir naudojimo sąlygos 
2.1. Paskolos davėjas perveda Paskolos sumą į Paskolos gavėjo 

sąskaitą banke per 3 (tris) darbo dienas nuo visų šių sąlygų 

įvykdymo: 

2.1.1. ši Sutartis yra pasirašyta ir galioja; 

2.1.2. Įkeitimo sutartys, kurios yra būtinos įvykdyti „Užstato 

sąlygas“ nurodytas Sutarties I dalyje yra pasirašytos ir 

galioja; 

2.1.3. jei Įkeitimo sutartys nurodytos Sutarties I dalyje turi 

būti registruojamos viešuose registruose (sutartinio 

įkeitimo, hipotekos įkeitimo), tokios sutartys yra 

tinkamai įregistruotos pagal Paskolos davėjo 

reikalavimus; 

2.1.4. yra įvykdytos kitos pareigos, kurios būtinos prieš 

Paskolos išdavimą, susijusios su Sutarties Įkeitimo 

sutartimis, įskaitant ir pareigą apdrausti įkeičiamą turtą; 

2.2. Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti išduoti Paskolą tuo 

atveju, jei Paskolos davėjas pastebėjo bet kurios iš Sutarties 

4.1 punkte nurodytų sąlygų pažeidimą. 

2.3. Už dokumentų, susijusių su paskolos suteikimu, parengimą 

Paskolos gavėjas sumoka Paskolos davėjui Finansavimo 

suteikimo mokestį. Finansavimo mokestis išskaičiuojamas 

iš Paskolos sumos pervedamos Paskolos gavėjui. 

2.4. Visi Paskolos gavėjo mokėjimai Paskolos davėjui mokami 

Paskolos valiuta. Paskolos davėjas turi teisę iš Paskolos 

gavėjo gautas lėšas konvertuoti pagal Paskolos davėjo banke 

galiojantį valiutų kursą. 

2.5. Praleidus bet kurio šioje Sutartyje nustatyto mokėjimo 

terminą, Paskolos gavėjas, papildomai prie Palūkanų ir 

Administravimo mokesčio už naudojimąsi Paskola, moka 

0,25% (dvidešimt penkių šimtųjų procento) dydžio 

delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną vėluojamą dieną. 

2.6. Bet kokios Paskolos gavėjo pagal šią Sutartį sumokėtos 

įmokos pirmiausia bus naudojamos delspinigiams padengti, 

po to Administravimo mokesčiui mokėti, po to Palūkanoms 

mokėti, po to pagrindinei Paskolos sumai padengti ir 

galiausiai sutartinėms netesyboms padengti, pradedant nuo 

ilgiausiai pradelsto mokėjimo. Tuo atveju, jei Paskolos 

davėjas savo nuožiūra bet kurią gautą įmoką priskirs 

pirmiausia Paskolos sumos dengimui, Paskolos gavėjo 

įsipareigojimas mokėti Palūkanas, Administravimo mokestį 

ir kitas sumas liks galioti. 

2.7. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolą prieš terminą, 

bet ne anksčiau nei po ● mėn., apie tai raštu įspėjęs 

Paskolos davėją prieš 5 (penkias) darbo dienas. Paskolos 

grąžinimo prieš terminą atveju, Paskolos gavėjas turi 

sumokėti palūkanas, mokėtinas už visą to kalendorinio 

mėnesio, kurį yra grąžinama Paskola, laikotarpį ir 

Administravimo mokestį už ateinančius 3 (tris) mėnesius. 

2.8. Paskolos gavėjas turi teisę (nenurodydamas priežasties) per 

14 dienų nuo paskolos Sutarties pasirašymo dienos 

pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise, įspėdamas apie tai 

Paskolos davėją. Naudodamasis atsisakymo teise, Paskolos 

gavėjas privalo sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas ir 

Administravimo mokestį už kiekvieną paskolos 

naudojimosi dieną, bei Finansavimo suteikimo mokestį. 

2.9. Paskolos gavėjas patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymo 

dieną Paskolos gavėjas neturi jokių nebalansinių 

įsipareigojimų (pvz. laidavimų suteiktų kitiems asmenims) 

2. Terms and conditions of the issue and use of the Loan 

2.1. Lender issues the Loan by making a transfer to the bank 

account of the Borrower within 3 (three) business days from 

the fulfilment of all of the following conditions: 

2.1.1. this Agreement is signed and in force; 

2.1.2. Pledge agreements that are mentioned in Part I section 

“Collateral conditions” of this Agreement are signed and 

in force; 

2.1.3. if Pledge agreements, as noted in Part I section “Collateral 

conditions” of this Agreement, are subject to registration 

in public registries (commercial pledge, mortgage), these 

are registered in accordance to the requirements by the 

Lender; 

2.1.4. other obligations that have to be fulfilled prior to Loan 

issue in accordance to the Pledge agreements are 

completed, including obligations regarding insurance of 

the pledged assets. 

2.2. Lender is entitled to reject to issue the Loan in case if Lender 

has noted that any of the events stated in clause 4.1 of the 

Agreement have occurred. 

2.3. For issuing the Loan and the preparation of related documents 

the Borrower pays the Lender a Financing arrangement fee that 

shall be retained from the Loan when the Loan is transferred to 

the Borrower. 

2.4. All Borrower’s payments to the Lender shall be made in the 

currency of the Loan and the Lender is entitled to convert the 

funds received in other currency according to the exchange rate 

of the Lender’s bank. 

2.5. For any delay of a payment the Borrower, in addition to 

Interest and Management fee, shall pay to the Lender Late 

payment interest in the amount of 0.25% (zero, point, twenty 

five percent) for every calendar day of delay. 

2.6. Any payments made by the Borrower according to this 

Agreement shall first will be used to cover Late payment 

interest, then Management fee, then Interest, then the principal 

amount of the Loan and lastly any contractual penalties, 

starting with the payment longest overdue. If the Lender at its 

discretion allocates any of the received payments first to 

principal repayment of the Loan, the Borrower’s obligation to 

pay the Interest and Management fee payments and contractual 

penalty which will remain in force as an independent claim. 

2.7. The Borrower is entitled to repay the Loan early, but not earlier 

than ● months after the conclusion of the Agreement, by 

notifying the Lender in writing 5 (five) business days in 

advance. In case of early repayment of the Loan, Borrower 

shall pay Interest for the full current calendar month when 

Loan is repaid and Management fee for the following 3 (three) 

months. 

2.8. The Borrower has a right (without need to provide 

justification) to notify the Lender about withdrawal from this 

Agreement in 14 days after signing. By using the withdrawal 

right, the Borrower has a duty to fully repay Loan principal, as 

well as to pay Interest and Management fee for every usage 

day of the Loan and full amount of Financing arrangement fee. 

2.9. Borrower affirms that on the day of signing this Agreement the 

Borrower has no off-balance sheet liabilities (e.g. guarantees 

given to other persons) and the Borrower has not signed any 

agreement for undertaking such off-balance sheet liabilities 
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ir Paskolos gavėjas nėra pasirašęs jokios sutarties dėl tokių 

nebalansinių įsipareigojimų, kurie neatsispindėjo 

finansinėse ataskaitose pateiktose Paskolos davėjui ar kitaip 

pateiktoje informacijoje Paskolos davėjui. 

2.10.  Paskolos gavėjas taip pat patvirtina, kad visa Paskolos 

gavėjo ar jo atstovų pateikta informacija Paskolos davėjui 

yra tikra ir teisinga. Paskolos gavėjas taip pat patvirtina, kad 

tyčia nenuslėpė jokios informacijos, kuri galėjo neigiamai 

įtakoti Paskolos davėjo sprendimą dėl Paskolos suteikimo. 

 

3. Kitos Paskolos gavėjo pareigos 

3.1. Paskolos gavėjas iki visų įsipareigojimų pilno įvykdymo 

pagal šią Sutartį momento Paskolos gavėjas įsipareigoja ir 

sutinka: 

3.1.1. per 3 (tris) darbo dienas nuo Paskolos davėjo prašymo 

pateikti Paskolos davėjui visų banko sąskaitų išrašus 

elektroniniu formatu už laikotarpį nuo paskolos gavimo 

iki prašymo dienos; 

3.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, 

informuoti Paskolos davėją apie naujų banko ar 

mokėjimo įstaigų sąskaitų atidarymą;  

3.1.3. Paskolos davėjo prašymu pateikti kitą informaciją apie 

Paskolos gavėjo verslo veiklą ir finansinę būklę, kuri 

gali būti reikalinga siekiant įvertinti Paskolos gavėjo 

finansinę būklę ir įsipaireigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymą; 

3.1.4. Paskolos davėjo įgaliotam asmeniui suteikti teisę 

lankytis Paskolos gavėjo patalpose, kuriose vykdoma 

Paskolos gavėjo komercinė veikla, reikalauti Paskolos 

gavėjo turto audito ir dalyvauti jį atliekant, taip pat 

imtis kitų veiksmų, kurie gali būti reikalingi Paskolos 

gavėjo finansinės būklės ir įsipareigojimų vykdymo 

kontrolei įgyvendinti. Tokia teisė turi būti suteikta per 

1 (vieną) darbo dieną po tokio Paskolos davėjo 

prašymo pateikimo; 

3.1.5. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas šios Sutarties I dalyje 

„Papildomos sąlygos“. 

3.2. Toliau nurodytus veiksmus Paskolos gavėjas iki pagal šią 

Sutartį nustatytų įsipareigojimų visiško įvykdymo momento 

gali atlikti tik gavęs išankstinį rašytinį Paskolos davėjo 

sutikimą: 

3.2.1. skolinti ar grąžinti paskolas, laiduoti ar pagal kitas 

sutartis užtikrinti įsipareigojimų įvykdymą su Paskolos 

gavėju susijusiems asmenims ir/ar akcininkams ar 

asmenims susijusiais su jais, ar sudaryti kitas sutartis, 

kurios nėra būtinos įprastai Paskolos gavėjo komercinei 

veiklai; 

3.2.2. išduoti paskolas; 

3.2.3. imti paskolas, jei jų bendra suma Sutarties galiojimo 

metu yra didesnė nei 50% (penkiasdešimt procentų) 

Paskolos sumos; 

3.2.4. įkeisti bet kokį Paskolos gavėjui priklausantį turtą, taip 

pat laiduoti, garantuoti ar pagal kitas sutartis užtikrinti 

prievolių įvykdymą; 

3.2.5. pirkti ar parduoti kitų įmonių akcijas; 

3.2.6. inicijuoti Paskolos gavėjo reorganizavimą, 

likvidavimą, restruktūrizaciją ar bankroto bylos 

iškėlimą; 

3.2.7. priimti ar siūlyti sprendimus keisti Paskolos gavėjo 

nuosavo kapitalo dydį, vadovybę ar Paskolos gavėjo 

akcininkus (jei dėl tokių pakeitimų pasikeičia 

akcininkai turintys daugiau kaip 25% Paskolos gavėjo 

akcijų); 

3.2.8. išmokėti dividendus. 

Paskolos davėjas sutiks su šiame punkte išvardytais veiksmais, jei 

to pasekoje Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų 

neįvykdymo rizika nepadidės. 

that have not been reflected in the financial statements 

submitted to the Lender or otherwise disclosed to the Lender. 

2.10. The Borrower also affirms that all the information provided 

to the Lender by the Borrower or its representatives is true 

and up to date. The Borrower also affirms that it has not 

intentionally withheld from the Lender any information that 

could negatively impact the decision for issuing the Loan. 

 

 

 

3. Other obligations of the Borrower 
3.1. Until the Borrower has fully fulfilled its obligations according 

to this Agreement, the Borrower agrees and undertakes to:  

3.1.1. in 3 (three) working days since notice by the Lender send 

to the Lender electronically all of the bank account 

statements of the Borrower for the period from signing this 

Agreement to the date of the request. 

3.1.2. without a delay, but not later than in 3 (three) working days 

inform the Lender about opening any new bank or 

payment institution account(s); 

3.1.3. at the Lender‘s request provide other information on the 

business operations and financial standing of the Borrower 

that might be necessary for the Lender to evaluate 

Borrower’s financial standing and fulfilment of 

obligations under this Agreement; 

3.1.4. provide to an authorized person of the Lender the rights to 

visit Borrower’s premises, to request and to participate in 

the audit of the Borrower’s assets, as well as to perform 

other actions which may be necessary to evaluate the 

Borrower’s financial standing and fulfilment of 

obligations. Such right shall be granted within 1 (one) 

business day after respective demand of the Lender; 

3.1.5. fulfil other obligations as stated in the Part I “Additional 

conditions” of this Agreement. 

3.2. Until the Borrower has fully fulfilled its obligations according 

to this Agreement, the Borrower may not without prior written 

consent of the Lender: 

3.2.1. Issue, receive or repay loans, issue guarantees and similar 

instruments to the Borrower’s management and/or 

shareholders and parties related to them, or to conclude 

with these persons other agreements that are not within 

normal course  of business of the Borrower; 

3.2.2. issue loans; 

3.2.3. receive loans if their total amount for the duration of this 

Agreement exceeds 50% (fifty percent) of the Loan 

amount; 

3.2.4. issue guarantees and warranties to third parties, nor pledge 

or mortgage the Borrower’s assets;  

3.2.5. buy or sell shares of the other legal entities; 

3.2.6. initiate Borrower’s reorganization, liquidation, insolvency 

or legal protection proceedings; 

3.2.7. make decisions regarding or register changes in the 

Borrower’s share capital, management board or the 

Borrower’s shareholders’ register (if as a result of such 

changes owners for more than 25% of the shares in the 

Borrower are changed); 

3.2.8. pay out dividends. 

The Lender will give its consent to the actions listed in this 

clause if as a result of such the payment default risk of the 

Borrower does not increase. 

3.3. Since the size of existing liabilities, guaranties and warranties 

of the Borrower is an important consideration for issuance of 

the Loan and determination of the Interest rate, then, if the 

Borrower has violated clauses 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 or 3.2.5 of this 

Agreement, the Lender can unilaterally increase the Interest 

rate by one percentage point per month. The Lender will send 

an amended Payment schedule to the Borrower via post and e-

mail. The amended Interest rate is in force from the day when 
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3.3. Kadangi esami Paskolos gavėjo įsipareigojimai, laidavimai 

ir garantijos yra svarbūs aspektai išduodant Paskola ir 

nustatant Palūkanų normą už šios Sutarties punktų 3.2.2., 

3.2.3, 3.2.4 ar 3.2.5. pažeidimus Paskolos davėjas turi teisę 

vienašališku sprendimu padidinti Palūkanų norma vienu 

procentiniu punktu per mėnesį. Pakeista Palūkanų norma 

įsigalioja automatiškai nuo tos dienos, kai įvyko šios 

Sutarties punktų 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4 ar 3.2.5 pažeidimas. 

Paskolos davėjas atnaujintą Mokėjimų grafiką išsiunčia 

paštu ir el. paštu. Jei Paskolos gavėjas nenori toliau naudotis 

Paskola atnaujintomis sąlygomis, Paskolos gavėjas turi teisę 

grąžinti Paskolą anksčiau pagal šios Sutarties sąlygų 2.7 

punktą. 

3.4. Paskolos gavėjas turi pareigą įrodyti, kad Paskola buvo 

panaudota pagal Paskolos tikslą nurodytą Sutartyje ir 

privalo pateikti Paskolos davėjui banko sąskaitos išrašą 

elektroniniu formatu per 10 (dešimt) darbo dienų po 

Paskolos gavimo.  

3.5. Už kiekvieną Sutarties sąlygų nurodytų 3.1, 3.2 ir 3.4 

punktuose ir papunkčiuose pažeidimo atvejį Paskolos 

gavėjas moka 5% (penkių procentų) nuo Paskolos sumos 

dydžio sutartines netesybas Paskolos davėjui. Sutartinių 

netesybų apmokėjimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo 

pareigos ištaisyti bet kokį tokį pažeidimą. 

3.6. Už Sutarties sąlygų nurodytų 3.4 ir 3.1 punktuose ir 

papunkčiuose pažeidimą Paskolos davėjas turi teisę taikyti 

Paskolos gavėjui sutartines netesybas, jei Paskolos davėjas 

įspėjo Paskolos gavėją apie pažeidimą ir Paskolos gavėjas 

neištaisė pažeidimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

įspėjimo.   

 

4. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas 

4.1. Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai reikalauti 

nedelsiant (ne vėliau kaip per septynias dienas nuo Paskolos 

davėjo reikalavimo išsiuntimo arba pristatymo asmeniškai 

Paskolos gavėjui) grąžinti Paskolos sumą, sumokėti 

Palūkanas, Administravimo mokestį, delspinigius ir kitus 

Sutartyje nurodytus mokesčius jei įvyko bet kuris iš šių 

pažeidimų: 

4.1.1. Paskolos gavėjas pažeidė bet kurią 3.2 punkte nurodytą 

pareigą; 

4.1.2. Paskolos gavėjas pažeidė bet kurią 3.4, 3.1 punktuose 

nurodytą pareigą, ir pažeidimo nepašalino per 3.6 

punkte nustatytą terminą; 

4.1.3. Paskolos gavėjas vėluoja mokėti kurią nors prievolę 

pagal Sutartį ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų; 

4.1.4. Paskolos gavėjas yra likviduojamas ar teismui pateiktas 

pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos 

Paskolos gavėjui iškėlimo ar Paskolos gavėjo 

komercinė veikla yra sustabdoma; 

4.1.5. Paskolos gavėjas pateikė klaidingą informaciją ir/arba 

dokumentus apie savo ūkinę ir finansinę būklę; 

4.1.6. Paskolos gavėjas nepanaudojo Paskolos pagal 

Sutarties I dalyje nurodytą Paskolos tikslą. 

4.1.7. Paskolos gavėjas neįvykdo Papildomų sąlygų 

nurodytų Sutarties I dalyje; 

4.1.8. Jei taikoma, Įkaito davėjas nevykdo sutartinės 

hipotekos sutarties arba ją pažeidžia, įkeistas turtas 

sunaikintas, prarastas arba jo vertė sumažėjo daugiau 

nei 10% nuo to momento, kai buvo sudaryta įkeitimo 

sutartis; 

4.1.9. Jei taikoma, juridinis asmuo, suteikiantis užstatą arba 

juridinis asmuo, kuris suteikia laidavimą yra 

deklaruojamas kaip nemokus, likviduojamas arba yra 

teisinės apsaugos procese ir Paskolos gavėjas per 2 

(dvi) savaites nesusitarė dėl naujo asmens, kuris 

suteiks užstatą arba laidavimą Paskolos gavėjo 

įsipareigojimams užtikrinti; 

the Borrower receives the Lender‘s notification. If the 

Borrower does not want to continue to use the Loan with the 

amended Interest rate, the Borrower has the right to repay the 

loan early in accordance with clause 2.7. of this Agreement. 

3.4. The Borrower has the duty to prove that the Loan has been used 

in accordance to the Loan purpose as stated in this Agreement 

by sending to the Lender a bank account statement within 10 

(ten) business days after receiving the Loan. 

3.5. For every breach of clauses 3.1, 3.2 and 3.4 and their 

subclauses the Borrower shall pay to the Lender contractual 

penalty in amount of 5% (five percent) of the Loan amount for 

every case of a breach. The payment of such contractual 

penalty does not release the Borrower from the obligation to 

rectify any such breach.  

3.6. For breach of clauses 3.4 and 3.1 and its subclauses of this 

Agreement, the Lender has right to charge the Borrower 

contractual penalty provided the Lender has warned the 

Borrower of such breach and the Borrower has not rectified it 

in 5 (five) business days since receiving the warning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Event of default 

4.1. Lender is entitled to demand immediate (not later than in seven 

days since the request of the Lender has been sent or personally 

delivered to the Borrower) repayment of Loan, Interest, 

Management fee, Late payment interest and contractual 

penalties in the event of the Borrower‘s default, that is, if any 

of the following events has occurred: 

4.1.1. The Borrower has breached any of obligations under the 

clause 3.2; 

4.1.2. The Borrower has breached obligations under the clauses 

3.4 and 3.1 and has not rectified the breach within the 

terms stated in clause 3.6; 

4.1.3. The Borrower is late for any payment under this 

Agreement for more than 10 (ten) business days; 

4.1.4. Insolvency claim has been submitted to the court against 

the Borrower, the Borrower is under liquidation 

proceedings, the Borrower’s legal protection proceeding 

has been initiated, or the Borrower’s economic activity has 

been ceased; 

4.1.5. Borrower has submitted false or misleading information or 

forged documents to the Lender; 

4.1.6. Borrower has not used the Loan for the purpose stated in 

Part I of this Agreement; 

4.1.7. Borrower does not fulfil the Additional conditions stated 

in Part I of this Agreement; 

4.1.8. If applicable, the Pledgor is in breach of the Pledge 

agreement, the object of the pledge or mortgage has 

perished, become lost or the value of the object of the 

pledge or mortgage has decreased by more than 10% from 

value at the time when the object was being pledged or 

mortgaged; 

4.1.9. If applicable, insolvency claim has been submitted to the 

court against the Pledgor (legal entity) or Guarantor (legal 

entity), the Pledgor or the Guarantor is under liquidation 

proceedings or the Pledgor’s or the Guarantor’s legal 

protection proceeding has been initiated, and the Lender 
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4.1.10. Jei taikoma, fizinis asmuo suteikiantis laidavimą 

Paskolos davėjui, kad užtikrintų Paskolos gavėjo 

įsipareigojimų įvykdymą pagal Paskolos Sutartį yra 

paskelbtas bankrutuojantis, dingęs, nedarbingas arba 

miręs ir Paskolos gavėjas per 2 (dvi) savaites nesusitarė 

dėl naujo asmens, kuris suteiks laidavimą; 

4.1.11. Paskolos gavėjo banko sąskaitos arba turtas yra 

areštuoti arba pareikšti kiti reikalavimai šios Sutarties 

užtikrinimo priemonėms; 

4.1.12. Paskolos gavėjas neinformavo Paskolos davėjo apie 

kitus nebalansinius įsipareigojimus (pvz. suteikti 

laidavimai arba garantijos). 

4.2. Jeigu Paskolos gavėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo 

prievoles pagal šią Sutartį, Paskolos davėjas turi teisę 

perduoti tretiesiems asmenims pradelstų mokėjimų 

išieškojimo iš Paskolos gavėjo teisę, taip pat teisę tvarkyti 

Paskolos gavėjo asmens duomenis ir juos skelbti viešai 

prieinamose duomenų bazėse. Paskolos gavėjui nevykdant 

ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje nustatytus 

įsipareigojimus, Paskolos davėjas turi teisę pavesti 

tretiesiems asmenims atlikti skolos išieškojimo iš Paskolos 

gavėjo veiksmus, o Paskolos gavėjas privalo padengti 

skolos išieškojimo išlaidas. Šalys susitaria, kad Paskolos 

davėjo įgalioti tretieji asmenys turi teisę išieškoti aukščiau 

nurodytas skolos išieškojimo išlaidas tiesiogiai iš Paskolos 

gavėjo. 

4.3. Paskolos gavėjui laikui nevykdant įsipareigojimų ar 

pažeidus Sutarties 3.1 ar 3.4 punktus, Paskolos davėjas 

siunčia šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymo laiškus. 

Paskolos davėjas turi teisę apmokestinti Paskolos gavėją už 

patirtas išlaidas ruošiant ir siunčiant tokį laišką. Tokio 

mokesčio dydis yra nurodytas Paskolos davėjo tinklapyje. 

 

5. Konfidencialumas 
5.1. Visa rašytinė verslo, finansų, analitinė, veiklos rezultatų ir 

bet kuri kita informacija, bet kokia forma, kuri turi realią 

arba potencialią komercinę vertę, kuri nėra žinoma viešai, ir 

yra susijusi su Paskolos gavėju ir jo verslu (toliau vadinama 

"Konfidenciali informacija "), bus laikoma konfidencialia, 

perduodant ją Paskolos davėjui, išskyrus Sutarties 6 punkte 

aptartą informaciją. 

 

6. Finansavimas 

6.1. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad Paskola 

gali būti talpinama į paskolų platformas (pvz. Mintos.com) 

ar kitu būdu parduodama tretiesiems asmenims 

(investuotojams). Šiuo atveju informacija apie Paskolos 

gavėja gali būti perduodama remiantis atskiromis 

konfidencialumo sutartimis pasirašytomis tarp Capitalia ir 

paskolų platformos ar investuotojo. 

6.2. Šalys susitaria, kad Paskola gali būti sindikuota ir Paskolos 

davėjas gali pritraukti trečiąsias šalis (Investuotojus) kaip 

Paskolos ko-finansuotojus. Sindikacija organizuojama ir 

valdoma per Paskolos davėjo tinklapį Capitalia.com (toliau 

–Platforma). Paskolos davėjas, veikdamas Investuotojų 

vardu, sudaro šią Sutartį su Paskolos gavėju, priima ir 

mokėjimus iš Paskolos gavėjo ir Investuotojų bei perveda 

jiems, taip pat vykdo kitas funkcijas, nurodytas paskolos 

sindikacijos su „Capitalia“ sąlygose (paskelbtose Paskolos 

davėjo tinklalapyje www.capitalia.com). 

6.3. Platformos Investuotojams bus suteikiama informacija apie 

Paskolos gavėjo veiklą. Dėl informacijos apimties ir turinio 

susitaria Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas. Be to, 

Investuotojai bus informuojami, kaip Paskolos gavėjas 

vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. 

  

6.4. Tuo atveju, jei Paskolos davėjas bus paskelbtas nemokiu, 

Paskolos davėjas nedelsiant praneš apie tai Paskolos gavėjui 

and the Borrower have not agreed on a new Guarantor or 

Pledgor within 2 (two) weeks;. 

4.1.10. If applicable, the Guarantor (private individual) is 

proclaimed insolvent, missing, legally incapacitated, or 

dies, and the Lender and the Borrower have not within 2 

(two) weeks agreed on a new Guarantor.  

4.1.11. Bank accounts or property of the Borrower are arrested or 

claims by a third party against collateral of this Agreement 

are submitted; 

4.1.12. Borrower has not informed the Lender of any off-balance 

sheet liabilities (for example, issued warranties or 

guarantees). 

4.2. If the Borrower breaches its contractual obligations under this 

Agreement, the Lender is entitled to sell or transfer the rights 

to collect delayed payments to third parties, including transfer 

of rights to process personal data and to place such data in 

publicly available databases. If in case of non-fulfilment of the 

Borrower’s obligations the Lender has assigned third parties to 

perform debt collection activities against the Borrower, the 

Borrower is obliged to cover expenses of debt collection in 

addition to the obligation to repay the Loan. Parties hereby 

agree, that third parties authorized by the Lender are entitled to 

charge for debt collection expenses directly from the 

Borrower.  

4.3. In case of the Borrower‘s failure to make Loan repayments or 

non-performance of clauses 3.1 or 3.4 of this Agreement, the 

Lender shall send to the Borrower a registered letter with a 

reminder of the non-performance of the obligations arising out 

of this Agreement. The Lender has the right to recover from 

the Borrower the costs that have been incurred from the 

preparation and sending of such a letter in accordance to the 

price list as published on the Lender’s webpage. 

 

5. Confidentiality 
5.1. Any and all written business, financial, analytical, operational 

activity and any other information or data with actual or 

potential commercial value that is not available in public 

domain and that has been or will be submitted to the Lender by 

the Borrower (hereinafter - “Confidential information”), shall 

remain confidential,  except for provisions of clauses 6 of this 

Agreement. 

 

6. Financing 

6.1. The Borrower is informed and confirms that the Loan can be 

placed in loan marketplace platforms (for example, 

Mintos.com) or otherwise sold to third parties (investors). In 

these instances information regarding the Borrower may be 

passed based on the terms of separate confidentiality 

agreements signed between Capitalia and marketplace 

platform or investor. 

6.2. Parties agree that the Loan may be syndicated and the Lender 

may attract third parties (Investors) as co-lenders either before 

or after entering into this Agreement. The syndication will be 

arranged and managed through the Lender’s webpage 

Capitalia.com (hereinafter – Platform). The Lender, acting on 

the behalf of the Investors, enters into this Agreement with the 

Borrower, accepts and transfers payments from and to the 

Borrower and the Investors, as well as performs other functions 

mentioned in Terms and conditions for loan syndication with 

Capitalia (published on the Lender’s webpage 

www.capitalia.com). 

6.3. The Platform’s Investors will be provided with information 

about the operations of the Borrower. The scope and content 

of the information shall be agreed between the Lender and the 

Borrower. In addition, the Investors will be informed how the 

Borrowers fulfils its obligations under this Agreement.    

6.4. In case the Lender is declared insolvent, the Lender shall 

immediately notify the Borrower and the Investors and in such 
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ir Investuotojams, ir tokiame pranešime Paskolos davėjas 

pateiks visą informaciją apie Investuotojus, kuriems 

Paskolos gavėjas turi toliau grąžinti Paskolą (pagrindinę 

Paskolos dalį, susikaupusias Palūkanas, delspinigius ir 

baudas, tačiau ne Administravimo mokestį, kaip nurodyta 

Paskolos sutartyje) vietoj to, kad mokėtų Paskolos davėjui, 

atsižvelgiant į jau sumokėtas sumas. Toks pranešimas yra 

įpareigojantis Paskolos davėjui, Paskolos gavėjui ir 

Investuotojams. Jei Paskolos davėjas neišsiunčia tokio 

pranešimo Paskolos gavėjui ir (arba) Investuotojams per 1 

(vieną) savaitę nuo sprendimo dėl Paskolos davėjo 

nemokumo įsigaliojimo, Investuotojai turi teisę reikalauti iš 

Paskolos gavėjo grąžinti Paskolą be Paskolos davėjo 

tarpininkavimo, o Paskolos gavėjas privalo tenkinti tokį 

reikalavimą be papildomo Paskolos davėjo pranešimo. 

6.5. Jei Investuotojas nutraukia įgaliojimus Paskolos davėjui, 

Paskolos davėjas per 2 (dvi) darbo dienas informuoja 

Paskolos gavėją apie tokį faktą ir pateikia informaciją, kad 

Paskolos gavėjas galėtų toliau vykdyti Paskolos mokėjimus 

(Paskolos sumos, Palūkanų, delspinigių, sutartinių netesybų, 

bet ne Administravimo mokesčio) tiesiogiai Investuotojui. 

 

7. Sąlygos dėl Europos Sąjungos paramos 

7.1. Šiam finansavimui taikoma garantija, kurią finansuoja 

Europos Sąjunga pagal Sąjungos užimtumo ir socialinių 

inovacijų programą (EaSI), ir iš Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą 

Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų 

finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat 

užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą.. 

7.2. Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal 

garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma 

Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), 

ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto 

pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti 

pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos 

Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 

finansavimą. 

7.3. Paskolos gavėjas ir Laiduotojas pripažįsta ir sutinka, kad 

Europos investicijų fondas, EIF įgaliotiniai, Europos Audito 

Rūmai, Komisija, Komisijos įgaliotiniai, atstovai ar 

rangovai, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 

(OLAF), Europos investicijų bankas ir kitos Europos 

Sąjungos institucijos ar įstaigos, kurios pagal EaSI 

programą turi teisę patikrinti, kaip yra taikoma ši Sutartis, ir 

jų atitinkami įgalioti atstovai ir (arba) kitos pagal taikytiną 

teisę tinkamai įgaliotos įstaigos (kartu – „įgaliotieji 

subjektai“ ir kiekvienas atskirai – „įgaliotasis subjektas“) 

turi teisę laisvai ir nevaržomai atlikti kontrolę ir auditą bei 

laisvai ir nevaržomai prašyti informacijos ir dokumentų, 

susijusių su šia Sutartimi ir jos vykdymu, be kita ko, EaSI 

programos vertinimo tikslais (bet tuo neapsiribojant). 

7.4. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos sutarties 

pasirašymo metu laikosi nurodytų EaSI programos 

tinkamumo kriterijų:  

7.4.1. Per paskutinius 5 (penkerius) metus Paskolos gavėjas, 

Laiduotojas arba atstovaujantys asmenys nebuvo 

nuteisti už nusikaltimą, susijusį su profesine veikla, 

kuris gali paveikti gebėjimą įgyvendinti šią Sutartį 

7.4.2. Per paskutinius 5 (penkerius) metus Paskolos gavėjas, 

Laiduotojas arba atstovaujantys asmenys nebuvo 

teisiami dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo 

nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ir kitos 

neteisėtos veiklos, kenkiančios ES finansiniams 

interesams; 

7.4.3. Paskolos gavėjas atitinka mikroįmonės, esančios 

plėtros etape Europos Sąjungos apibrėžimą. 

notification the Lender shall provide all details of the Investors 

to whom the Borrower has to continue to repay the Loan 

(principal amount of Loan, accumulated Interest, late interest 

and penalties, but not the Management fee) instead of the 

Lender, taking into account already repaid sums. Such 

notification is binding for the Lender, the Borrower and the 

Investors. If the Lender has not sent out such notification to the 

Borrower and/or Investors within 1 (one) week since the 

decision on the insolvency of the Lender has come into force, 

the Investors have a right to request the Borrower repayment 

of the Loan without agency of the Lender and the Borrower is 

obliged to comply with such a request without any further 

notifications from the side of the Lender. 

6.5. If the authorization by Investor to the Lender is terminated, the 

Lender shall in 2 (two) Business Days notify the Borrower of 

the fact and provide details so that the Borrower can make 

Loan payments (principal amount of Loan, accumulated 

Interest, late interest and penalties, but not the Management 

fee) directly to the Investor.  

 

 

 

7. Terms regarding support from the European Union 
7.1. This financing benefits from a guarantee funded by the 

European Union under the Programme for Employment and 

Social Innovation (EASI) and the European Fund for Strategic 

Investment (EFSI) set up under the Investment Plan for 

Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and 

implementing productive investments in the European Union 

and to ensure increased access to financing. 

7.2. The Loan benefits from the support of the European Union 

under the Guarantee Facility established under Regulation 

(EU) No 1296/2013 of the European Parliament and the 

Council establishing a Union Programme for Employment and 

Social Innovation (“EaSI”), as well as support from European 

Strategic Investment fund (“ESIF”) that has been created in 

accordance to Investment plan for Europe. The aim of ESIF is 

to help to support productive financing and implementation of 

investments in European Union, as well as to provide better 

access to financing.  

7.3. The Borrower and Guarantor acknowledge and agree that 

European Investment Fund, EIF employees, European 

Revision board, Commission, Commission employees, 

contractors and representatives, as well as European Anti-

Fraud Office (OLAF), European Investment Bank as well any 

other institution or structure of the European Union that has 

authorization to validate implementation of this Agreement’s 

conformity to EaSI program, as well as their duly appointed 

representatives and other authorized organizations in 

accordance to applicable legal statutes (together – “authorized 

structures” and separately – “authorized structure”) have rights 

to make free and unlimited access and revision, as well as 

without any limitations request information and documentation 

in relation to this Agreement and its execution, including, but 

not limited to, for evaluation of EaSI program.  

7.4. The Borrower confirms that on the date of signing this 

Agreement it meets the following criteria:  

7.4.1. The Borrower and the Guarantor have not for the last 5 

(five) years been involved or sentenced for a transaction 

that invoke suspicion that the involved capital are directly 

or indirectly obtained through illicit activities or related to 

financing or intent of financing of terrorism, and have not 

been linked to unlawful activities that harm the interests of 

the European Union;  

7.4.2. The Borrower and the Guarantor have not for the last 5 

(five) years been involved or sentenced for illegal 

activities related to their professional activity; 
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7.4.4. Paskolos gavėjui nėra iškeltos nemokumo, bankroto ar 

panašios bylos ir Paskolos gavėjas neatitinka Lietuvos 

Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytų kriterijų 

kolektyvinio nemokumo, bankroto ar panašių 

procesinių veiksmų iškėlimui kreditorių prašymu. 

7.4.5. Paskolos gavėjo pagrindinė veikla nėra susijusi su 

Europos investicijų fondo draudžiamais sektoriais. 

7.4.6. Paskolos gavėjas yra registruotas ir vykdo veiklą 

Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje; 

7.5. Paskolos gavėjas negavo ir nenaudojo kitos paskolos su 

Europos investicijų fondo (EIF) garantija tam pačiam 

paskolos tikslui, kaip nurodyta Sutarties I dalyje. 

7.6. Paskolos gavėjas įsipareigoja visais atžvilgiais laikytis visų 

įstatymų ir kitų teisės aktų (įskaitant nacionalinius ir 

Europos Sąjungos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat 

įstatymų ir teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga), kurių 

pažeidimas gali neigiamai paveikti šios Sutarties vykdymą, 

arba neigiamai paveikti EIF ar Komisijos interesus. 

7.7. Paskolos gavėjas įsipareigoja nepažeisti ES teisės nuostatų 

ir neatlikti sukčiavimo veiksmų įskaitant, be apribojimų, 

sukčiavimą, turintį įtakos ES finansiniams interesams. 

7.8. Paskolos gavėjas įsipareigoja visada laikytis atitinkamų 

standartų ir taikomų teisės aktų dėl pinigų plovimo 

prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu. 

Paskolos gavėjas taip pat įsipareigoja būti įsteigtas ne 

nebendradarbiaujančioje jurisdikcijoje ir informuoti jei 

pasikeičia jurisdikcijos statusas. 

7.9. Paskolos gavėjas įsipareigoja bet kurio metu laikytis EaSI 

programos tinkamumo kriterijų, kurie nurodyti Sutarties 7.4 

punkte. 

 

8. Kitos nuostatos 
8.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, 

kol yra įvykdomi visi Paskolos gavėjo įsipareigojimai 

nurodyti šios Sutarties sąlygose. 

8.2. Paskolos davėjui bus malonu gauti pasiūlymus iš Paskolos 

gavėjo, taip pat spręsti bet kokius skundus dėl Paskolos 

davėjo veiksmų. Paskolos gavėjas pasiūlymus ar skundus 

gali teikti el. paštu support@capitalia.com. Visi skundai, 

kuriuos gauna Paskolos davėjas yra išsprendžiami ne ilgiau 

kaip per 7 dienas. 
8.3. Ši Sutartis sudaryta, aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos 

Respublikos teisę. Visi ginčai ir pretenzijos, kylantys iš šios 

Sutarties, jos pažeidimo ar galiojimo, sprendžiami  Vilniaus 

miesto apylinkės arba Vilniaus apygardos teismuose pagal 

taikytiną teisę. 
8.4. Sutarties pakeitimai turi būti sudaromi raštu, juos pasirašo 

Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas. Sutarties pakeitimai 

ir papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

8.5. Ši Sutartis sudaryta Lietuvių ir Anglų kalba. Lietuvių kalba 

laikoma pagrindine.  
8.6. Jei Sutartis pasirašoma spausdinta forma, ji sudaroma ir 

pasirašoma trimis vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais. Paskolos davėjui tenka du egzemplioriai ir 

Paskolos gavėjui tenka vienas Sutarties egzempliorius. Tuo 

atveju, jei Sutarties I dalyje yra nurodytas vienas ar keli 

Laiduotojai, papildomas Sutarties egzempliorius tenka 

kiekvienam Laiduotojui. 

7.4.3. The Borrower confirms to the European Union’s (EU) 

definition of micro enterprise in growth stage; 

7.4.4. The Borrower is not deemed insolvent as well is not in 

liquidation or legal protection process, as well as does not 

conform to the conditions of insolvency under relevant 

insolvency law; 

7.4.5. The Borrower doesn’t operate in areas that are in European 

Investment Fund’s list of prohibited sectors; 

7.4.6. The Borrower is registered and operates in Latvia, 

Lithuania or Estonia.   

7.5. The Borrower confirms that the financing obtained in 

accordance to this Agreement is the only EU support that it has 

received and plans to receive from the EU, state or 

municipality financing for the same project costs. 

7.6. The Borrower has duty in all aspects to comply to the 

regulation of the Latvian Republic as well as the EU as well as 

of other countries if such might be applicable. Any breach of 

EU regulations should be deemed as non-conformity if such 

has arisen as a result of the Borrower’s actions or inactions that 

have led to or could lead to negative impact on the budget of 

the EU. 

7.7. The Borrower agrees to comply with the EU regulations, not 

get involved in any fraudulent activities including such that 

might impact the interests of the EU. 

7.8. The Borrower agrees to always comply to anti-money 

laundering and terrorism financing prevention regulations as 

well as agrees not to avoid payment of due taxes. 

7.9. The Borrower agrees for the duration of the Agreement to 

comply with EaSI program terms as stated in clause 7.4 of this 

Agreement. 

 

 

8. Other provisions 
8.1. This Agreement comes into the force when signed by both 

parties and lasts until the fulfilment of all the Borrower’s 

obligations as set in these terms of the Agreement. 

8.2. The Lender welcomes recommendations from the Borrower, 

as well as will examine any complaints regarding the activity 

of the Lender. The Borrower is asked to send such notices to 

email address support@capitalia.com. All notices are reviewed 

by the board of the Lender and answers are provided in up to 7 

days.  

8.3. This Agreement is concluded and Parties shall execute this 

Agreement according to the laws of the Republic of Lithuania. 

Any dispute or claim arising from this Agreement, its breach 

or annulment shall be settled according to jurisdiction, 

pursuant to the legislation of the Republic of Lithuania in 

Vilnius district court.  

8.4. All changes and amendments to this Agreement are valid if 

signed by both Parties. Changes and amendments of the 

Agreement become an integral and inseparable part of this 

Agreement. 

8.5. In case of differences in translations the main should be the 

wording in Lithuanian language. 

8.6. If the Agreement is signed in printed form it shall be prepared 

and signed in 3 copies. Two copies remain with the Lender and 

one with the Borrower. In case if in Part I of this Agreement 

one or more Guarantors are set, an additional copy of the 

Agreement is provided to each of the Guarantors. 

 

PARAŠAI/SIGNATURES  

Paskolos davėjo vardu/On behalf of the Lender 

 

 

${lenderRepresentative} 

Paskolos gavėjo vardu/On behalf of the Borrower 

 

 

${nameSurname} 
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III DALIS. MOKĖJIMŲ GRAFIKAS/PART III. PAYMENT SCHEDULE 

Mokėjimo data/ 

Payment date 

Paskolos likutis/ 

Remaining 

Loan 

Mėnesinis 

mokestis/Monthly 

payments 

Paskolos 

dalis / 

Principal 

amount  

Palūkanos / 

Monthly 

interest 

Administravimo 

mokestis/Monthly 

management fee 

● ● ● ● ● ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARAŠAI/SIGNATURES  

Paskolos davėjo vardu/On behalf of the Lender 

 

 

 

● 

Paskolos gavėjo vardu/On behalf of the Borrower 

 

 

 

● 

 

 


